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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 112512021. 

A Vereadora que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na 

forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente 

ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, solicitando estudos 

para instalação de estacionamentos para bicicletas (bicicletário) em nosso 

Município. 

Justificativa 

A utilização de bicicletas está se consolidando no cotidiano dos 

Pauloafonsinos, um hábito positivo, considerando que o praticante do ciclismo 

passa a ser uma pessoa ativa, adepta dos exercícios físicos, além de contribuir 

para o desenvolvimento sustentável da cidade, também, para o 

descongestionamento do nosso trânsito, já caótico. 

Diante dos benefícios advindos da cultura do ciclismo, essa é uma 

política pública que merece mais apoio e incentivos. 

Sala das Sessões, em 10 de agosto de 2021. 
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CÂMARAMUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 1126/ 2021. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na 
forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente 
ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, solicitando a 
substituição de 300 barracas do pátio externo da Central de Abastecimento - 
CEASA, pois as mesmas além de já estarem desgastadas, foram atingidas por 
incêndio e se encontram completamente deterioradas, sem condições de 
conserto. 

Sala das Sessões, em 12 agosto de 2021. 



JUSTIFICATIVA 

Em visita ao CEASA, fui informado sobre a situação em que se encontra as 
barracas do pátio externo da Centro de Abastecimento de Paulo Afonso. 
Trata-se de um total estado de degradação e sem quaisquer condições de 
conserto. Tudo isso vem fazendo com que o movimento caia, pois causa 
receio aos consumidores devido ao estado das barracas, acarretando assim 
prejuízos para os comerciantes. 





Barracas que foram atingidas por incêndio em 01 de agosto do corrente ano. 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

